
 

Rozumím, musím se tedy zeptat klienta na důvody a zhodnotit případné riziko a toto riziko 
poté zahrnout při plánování dalších auditorských postupů.

Hugo a Sally se baví o předběžných analytických postupech

Ahoj Sally, pracuji na vyhodnocení rizik, takže také provádím předběžné 
analytické postupy, které mi s vyhodnocením rizik pomáhají.

A řekneš mi, jakým způsobem ti předběžné analytické  
postupy pomohou?

No, porovnání aktuálního vývoje s minulým rokem a informacemi, které 
jsem zatím od klienta získal, mi může odhalit přítomnost neobvyklých nebo  
neočekávaných vztahů a tedy neobvyklých transakcí, které mohou signalizovat 
existenci rizik významné nesprávnosti.  

Výborně, Hugo. Pro všechny tyto zjištěné neobvyklé jevy musíš potom získat  
od klienta dostatečné vysvětlení, zaznamenat klíčové informace a vyhodnotit 
případné riziko významné nesprávnosti.

1. Důležitost předběžných analytických postupů
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Vím, co tě zajímá, postup porovnávání už znám: vzal jsem si základní ukazatele z finančního  
plánu pro tento rok a zohlednil jsem, zda v daném odvětví nedošlo k nějakým nečekaným  
výkyvům, a toto své celkové očekávání jsem porovnal se skutečně vypočtenými ukazateli.

Hugo a Sally se baví o předběžných analytických postupech

Ahoj Sally, porovnal jsem několik základních poměrových ukazatelů a položek 
ve výkazech (jako výchozí bod jsem si vzal stav v aktuálním období a porovnal  
s minulým obdobím a plánem). Myslíš, že bude stačit porovnání vývoje tržeb, 
nejvýznamnějších nákladů, výsledku hospodaření, marže, stavů pohledávek,  
zásob a závazků a rentability vlastního kapitálu?

Hugo, to samozřejmě záleží na typu klienta a povaze jeho činnosti. Ukazatele, které 
jsi jmenoval, jsou opravdu základní, a i když v některých případech mohou být dosta-
tečné, jindy bude vhodné zvolit ještě další ukazatele. Můžou se hodit třeba ukazatele 
z oblasti likvidity a obrátkovosti, ale i další typy ukazatelů, třeba i naturální. Vždy 
je potřeba se zamyslet, co je pro danou společnost a uživatele její závěrky důležité.

Jasně, tato společnost obchoduje se zbožím, tak mě určitě bude zajímat  
i obrátkovost zásob.  

A jak vlastně provádíš samotné porovnání?

2. Provedení předběžných analytických postupů

Výborně, je vidět, že ses v minulé sezoně hodně naučil. Tak až budeš mít vše 
hotové, přijď za mnou opět s výsledky těchto postupů.
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S tím počítám, ale i tak mi ten nárůst přijde už příliš velký, obzvlášť když většinu transakcí  
mívá tento klient v hotovosti a významné pohledávky vznikají zpravidla jen z přefakturací ve 
skupině. Poptám se na to a uvidíme.

Hugo a Sally se baví o předběžných analytických postupech

Sally, mám hotovo, ale v některých případech jsem identifikoval odchylky od mého 
očekávání a teď řeším, jak postupovat dál. Od klienta vím, že v září otevírali novou 
pobočku, žádnou letos nezavírali a všem pobočkám se jinak daří obdobně jako vlo-
ni. Čekal bych tedy aspoň nějaký nárůst tržeb s ohledem na tu novou pobočku, přeci 
jen za ty dva měsíce už by měla něco vygenerovat (i v plánu klienta byl předpoklad 
tohoto nárůstu), ale tržby jsou zhruba stejné jako vloni. 

To je určitě neobvyklé, zeptej se klienta, co ti k tomu poví, tržby určitě sledu-
jí, tak by měli vysvětlit, proč nakonec nevzrostly. A jinak jsi nezjistil nic dalšího  
neobvyklého?

No, ještě mi přišel zajímavý nárůst pohledávek, jsou téměř dvojnásobné 
oproti konci minulého roku, na to se taky musím zeptat.

3. Vyhodnocení předběžných analytických postupů 
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To může mít různá vysvětlení, ke konci roku bývají pohledávky (i závazky) zpravidla  
s ohledem na svátky podstatně nižší, záleží samozřejmě i na povaze podnikání, ale víc 
ti samozřejmě řekne klient.



Samozřejmě, už přeci vím, jak je důležité vše řádně zdokumentovat. Díky, Sally, za pomoc!

Hugo a Sally se baví o předběžných analytických postupech

Sally, tak jsem identifikoval nové riziko u klienta na základě provedených předběž-
ných analytických postupů. Jak jsme se bavili o těch tržbách, tak z klienta vylezlo, 
že jim na celý týden na konci listopadu vypadl systém na všech třiceti pobočkách 
a všechny tržby po dobu výpadku budou teprve účtovat ručně v průběhu prosince. 
Doklady k tomu veškeré mají, ale místo automatického přenosu to budou dělat ruč-
ně. Takže na tržby za tento týden se budeme muset speciálně zaměřit.

No, to sice není moc dobrá zpráva, ale díky tvé analýze jsme zjistili toto riziko 
včas, abychom na něj mohli dostatečně reagovat. Výborná práce, to bychom na 
konci roku odhalili jen stěží. 

Ano, teď se na to aspoň můžeme připravit a naplánovat další odpovídající auditní procedury. 
Jinak jsem s nimi také řešil nárůst pohledávek a tam nakonec problém nebude. Klient ve skupině 
pravidelně přefakturovává některé služby a zboží. V listopadu toho bylo jednak více s ohledem na 
přípravu Vánoc a k tomu jedna sesterská společnost své závazky místo ke konci měsíce zaplatila 
až na začátku prosince, proto pohledávky dočasně takto narostly. V této oblasti ale jinak není nic 
nového, žádná nová rizika tedy nebyla identifikována.

Dobře, Hugo. Předpokládám, že jsi předběžné analytické postupy řádně dokumentoval 
včetně všech závěrů a nových rizik. Nezapomeň však také zdokumentovat, čím sis 
zjištěné informace a tvrzení klienta podložil a zkontroloval.

4. Identifikace nových rizik  
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